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W 2013 roku PAH odpowiedziała na trzy poważne kryzysy humanitarne: dramatyczną sytuację 
cywilów w ogarniętej wojną domową Syrii, tragiczny w skutki tajfun na Filipinach oraz falę 
destabilizacji w Sudanie Południowym.

Działania na rzecz Syryjczyków PAH rozpoczęła w 2012 roku, docierając z pomocą do uchodźców 
przebywających na terenie Libanu. Rok później, w marcu, podjęła decyzję o rozpoczęciu pomocy 
dla uchodźców wewnętrznych w Syrii, którzy mogli liczyć tylko na zewnętrzną pomoc. Wiele rodzin 
po utracie domów lub ucieczce z miejsca zamieszkania żyje w pustostanach, jaskiniach i ruinach 
budynków, bez ogrzewania i możliwości przygotowania ciepłego posiłku. Zagrożeniem dla ich życia 
są nie tylko działania wojenne, ale także brak dostępu do wody, żywności i leków. W odpowiedzi 
na ogromne potrzeby syryjskich cywilów Fundacja rozpoczęła stałą pomoc w dystryktach Idlib i Hama 
poprzez dystrybucję żywności, wody pitnej, artykułów higienicznych, leków i koców. Pod koniec roku 
działania zostały rozszerzone o odbudowę stacji pompujących wodę i sieci wodociągowych, oraz 
stworzenie kliniki mobilnej, zapewniającej opiekę medyczną.

W listopadzie PAH ogłosiła zbiórkę na rzecz ofiar na Filipinach, gdzie w wyniku uderzenia 
tajfunu Haiyan zginęło 6 tysięcy osób, a 14 milionów znalazło się bez dachu nad głową i dostępu 
do podstawowych dóbr. Dzięki wsparciu ofiarodawców Fundacja rozpoczęła budowę domów dla 
rodzin zamieszkujących Bantayan, jedną z najbardziej zniszczonych przez tajfun wysp.

Koniec roku był również trudny dla mieszkańców Sudanu Południowego, gdzie w grudniu doszło 
do wybuchu walk między rządzącym plemieniem Dinka a opozycyjnymi Nuerami. Kryzys szybko 
rozprzestrzenił się na cały kraj, pogarszając bezpieczeństwo ludności już i tak doświadczonej 
trudnymi warunkami życia w młodym państwie. Szacuje się, że w wyniku kryzysu 1,5 miliona osób 
stało się uchodźcami wewnętrznymi. Cywile koczujący w prowizorycznych obozach znaleźli się 
bez dostępu do wody, żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Dodatkowo brak higieny i brak 
dostępu do sanitariatów zwiększył ryzyko wybuchu epidemii cholery w obozie dla osób wewnętrznie 
przesiedlonych w Bor, stolicy stanu Jonglei. W odpowiedzi na kryzysową sytuację w Sudanie 
Południowym pracownicy PAH rozpoczęli pomoc natychmiastową poprzez budowę sanitariatów, 
zapewnienie dostępu do wody, żywności oraz dystrybucję artykułów higienicznych i środków 
do oczyszczania wody. PAH była jedną z zaledwie kilku organizacji, które w obliczu wysokiego 
niebezpieczeństwa i niestabilnej sytuacji wewnętrznej zdecydowały się na obecność w tym kraju. 
W minionym roku, przed wybuchem grudniowego kryzysu, w Sudanie Południowym Fundacja 
skupiła swe działania m.in. na budowie i renowacji studni oraz realizacji projektów żywnościowych 
i edukacyjnych.

W 2013 roku PAH kontynuowała projekty wodno-sanitarne oraz żywnościowe w Somalii – kraju, który 
dzięki wsparciu organizacji pozarządowych powoli zaczął odbudowywać się po tragicznej w skutki 
klęsce głodu w 2011 roku. Projekty PAH prowadzone były w wioskach w Puntlandzie oraz w obozach 
dla uchodźców wewnętrznych w Mogadiszu i w Garowe.

W 2013 roku Fundacja realizowała projekty wodno-sanitarne w Autonomii Palestyńskiej, a w Polsce  
– świadczyła pomoc dla uchodźców, repatriantów i polskich uczniów (program PAJACYK).

Dzięki wsparciu darczyńców w 2013 roku, PAH pomogła ponad 265 tysiącom ludzi w Polsce 
i na świecie. W ubiegłym roku prowadzona była również kampania wodna, żywnościowa i uchodźcza 
oraz liczne programy edukacyjne i rzecznicze, poszerzające świadomość naszego społeczeństwa 
na temat globalnego Południa.

Dziękujemy za miniony rok. Wszystkie podjęte przez nas działania były możliwe dzięki odpowiedzi 
na apele w przypadku kryzysów humanitarnych oraz dzięki stałemu wsparciu naszych licznych 
ofiarodawców indywidualnych i instytucjonalnych. Dzięki pracy wielu ludzi – pracowników 
i wolontariuszy PAH, wsparciu mediów i ludzi popierających nasze działania – uczyniliśmy świat nieco 
lepszym. Przed nami jest jednak jeszcze sporo wyzwań.

Zapraszamy do lektury raportu rocznego PAH za 2013 rok. Opisane w nim szczegółowo tak liczne 
działania mogliśmy zrealizować tylko dzięki hojności wszystkich Państwa. Serdecznie dziękujemy!

Janina Ochojska i zespół PAH

Wstęp



Historia i misja PAH
Jako Polska Akcja Humanitarna działamy od 1994 roku, choć realizowanie misji czynienia 
świata lepszym rozpoczęliśmy już w 1992 roku jako polski oddział Fundacji EquiLibre. Wtedy 
to Janina Ochojska zaczęła organizować konwoje z darami dla mieszkańców oblężonego 
Sarajewa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która dawała polskiemu społeczeństwu 
możliwość niesienia pomocy ludziom cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko.
Od tamtego czasu pomogliśmy w 44 krajach na świecie. Zetknęliśmy się z rozmaitymi 
sytuacjami kryzysowymi i stosowaliśmy różne formy niesienia pomocy. Dzięki tym 
doświadczeniom znacznie rozbudowaliśmy i wyspecjalizowaliśmy zakres naszego 
zaangażowania.

Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości 
humanitarnych. Pomagamy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych w jak 
najszybszym uzyskaniu samodzielności i wzięciu odpowiedzialności za ich własną przyszłość. 
Działamy efektywnie, z poszanowaniem godności człowieka, a także mając na uwadze 
długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną, kataklizmem czy ubóstwem. 
Stawiamy też na edukację polskiego społeczeństwa, kształtując postawy humanitarne, 
pogłębiając zrozumienie zależności istniejących pomiędzy krajami Południa i Północy. 
Tworzymy i uczymy nowoczesnej kultury pomocy.
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Pomagamy w 2013

Pomagaliśmy w latach poprzednich

Gdzie pomagamy





Syryjska Republika Arabska
Stolica: Damaszek
Populacja: 21 960 358 
PKB per capita: 3095 USD (2011)
HDI: 0,648

Wojna domowa w Syrii jest obecnie jednym z największych 
kryzysów humanitarnych na świecie. Syryjscy cywile, którzy 
pozostali w ogarniętym wojną kraju, walczą o przetrwanie 
każdego dnia. W Syrii brakuje żywności, leków, bezpiecznego 
schronienia. Ceny wszystkich produktów wzrosły wielokrotnie, 
a zubożone przez wojnę społeczeństwo nie może pozwolić 
sobie na zakup niezbędnych dóbr, takich jak woda i żywność. 
Problem zdrowotny pogłębiony jest przez zamknięcie placówek 
medycznych. Szpitale polowe, które powstały w czasie 
wojny, oferują niezbędną, ale jednak ograniczoną pomoc. 
Bombardowania zmuszają cywilów do szukania bezpiecznego 
schronienia poza Syrią lub wewnątrz kraju. Większość osób 
jest zmuszona do zamieszkania w ruinach średniowiecznych 
miast, jaskiniach i obozach dla uchodźców. Dzieci w Syrii 
w związku z zamknięciem szkół zostały pozbawione możliwości 
edukacji. W odpowiedzi na rosnące potrzeby syryjskich 
cywilów na terenie prowincji Idlib i Hama PAH organizowała 
pomoc poprzez dostarczanie żywności (mąki, chleba, koszy 
żywnościowych), wody pitnej, artykułów higienicznych, 
przedmiotów codziennego użytku i leków. Pod koniec roku zakres 
pomocy został rozszerzony o odbudowę stacji pompujących 
wodę, sieci wodociągowych, a także otwarcie kliniki mobilnej, 
zapewniającej opiekę medyczną.

Co najmniej połowa z 9 milionów syryjskich uchodźców 
wewnętrznych to dzieci.

Około 3 miliony syryjskich cywilów żyje na trudno dostępnych 
terenach, a blisko 250 tysięcy z nich mieszka w odciętych od 
świata miastach, takich jak Homs czy Yarmouk.

W ucieczce przed wojną domową większość uchodźców 
syryjskich schroniła się w państwach ościennych. Prawie milion 
uciekło do Libanu, 760 tysięcy do Turcji, prawie 600 tysięcy do 
Jordanii, 230 tysięcy do Iraku, a 140 tysięcy do Egiptu.

Regiony, w których 
pomagamy

PAH w Syri (podstawowe informacje)
Początek misji: 2013 rok
Obszar działań: prowincje Idlib i Hama
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 39 293 osób



Autonomia Palestyńska
Stolica: Ramallah
Populacja: ok. 4 350 000 
PKB per capita: 1 679 USD (2012)
HDI: 0,670

Konflikt izraelsko-palestyński jest jednym z najdłużej trwających 
na świecie. Wojna i półpustynny klimat sprawiają, że warunki 
życia ludności stłoczonej na terenie Autonomii Palestyńskiej są 
bardzo trudne. Sytuację pogorszyło dodatkowo powstanie muru 
oddzielającego ludność arabską od żydowskiej. Mur przecina 
pola, odgradzając rolników od ich upraw, utrudnia ludziom 
dotarcie do miejsc pracy, szkół, ujęć wody pitnej, a nawet odcina 
od siebie rodziny i bliskich. Szczególnie istotnym problemem 
jest ograniczony dostęp do wody i złe warunki sanitarne. 
Ze względu na wysoki poziom ubóstwa, utrzymujący się głównie 
w Strefie Gazy, Palestyńczyków nie stać na remont istniejącej, 
ale niesprawnej infrastruktury. Wiele rodzin jest zmuszonych 
do zakupu po wysokich cenach wody rozwożonej w specjalnych 
cysternach, a także korzystania ze starych, przydomowych 
szamb, które przeciekając, zatruwają wody gruntowe. 
Niektórych Palestyńczyków nie stać nawet na regularne 
opróżnianie zbiorników i zdarza się, że nieczystości trafiają 
prosto na ulice. Wszystko to odbija się na zdrowiu lokalnej 
społeczności, a jej najsłabszych członków – dzieci – może 
kosztować życie.

Na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy PAH remontuje i buduje 
infrastrukturę wodno-sanitarną. W 2013 roku renowacją zostały 
objęte cysterny, służące do gromadzenia wody deszczowej 
do celów gospodarskich, oraz zbiorniki wodne w oczyszczalni 
ścieków. Fundacja wyremontowała szkoły, zniszczone w czasie 
operacji wojskowej, umożliwiając w ten sposób dzieciom naukę, 
oraz prowadziła działania mające na celu promocję higieny 
wśród uczniów.

Na mieszkańca Zachodniego Brzegu przypada 70 litrów 
wody dziennie. Według Światowej Organizacji Zdrowia dla 
prawidłowego rozwoju absolutnym minimum jest 100 litrów.

Ponad 30% domostw w Gazie ma dostęp do bieżącej wody 
tylko co cztery dni i to zaledwie na 6 – 8 godzin. 

95% wody w Gazie zawiera niebezpieczny dla zdrowia poziom 
chlorku i azotu.

Mniej niż połowa Palestyńczyków ma dostęp do infrastruktury 
sanitarnej.

PAH w Autonomii Palestyńskiej (podstawowe informacje)
Początek misji: 2006 rok 
Obszar działań: Zachodni Brzeg i Strefa Gazy
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 26 007 osób



Filipiny
Stolica: Manila
Populacja: 92 337 852 
PKB per capita: 2 587 USD (2012)
HDI: 0,654

Filipiny należą do najbardziej podatnych na katastrofy naturalne 
krajów na świecie. Rocznie w regionie odnotowuje się średnio 
20 klęsk żywiołowych. Jedną z najsilniejszych był tajfun Haiyan, 
który uderzył w  środkową część Filipin 8 listopada 2013 roku. 
W wyniku siły wiatru o prędkości sięgającej nawet 275 km/h 
wielu Filipińczyków zostało bez dachu nad głową oraz dostępu 
do podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, w tym wody, 
żywności i leków. 

W wyniku analizy potrzeb, jaką przeprowadzili przebywający 
na Filipinach pracownicy PAH, Fundacja zdecydowała się 
przekazać zebrane środki na odbudowę domów oraz szkoły 
na wyspie Bantayan w prowincji Cebu (wyspa ta znalazła 
się w epicentrum tajfunu). W celu zapewnienia mieszkańcom 
solidnego schronienia odpornego na kolejne kataklizmy 
została opracowana konstrukcja opierająca się na tradycyjnych 
metodach budowy (drewno bambusowe i liście palmy), 
ale jednocześnie zakładająca innowacyjne rozwiązania 
zapewniające trwałość budynku. PAH zapewniła swym 
beneficjentom szkolenia, podczas których poznali podstawowe 
techniki wzmocnienia konstrukcji i dachu oraz otrzymali instrukcję 
i wskazówki opracowane przez architekta. 

W wyniku uderzenia tajfunu Haiyan zginęło prawie 6 tysięcy 
osób, a prawie 14 milionów potrzebowało pomocy.

Tajfun zniszczył ponad 1,1 miliona domów.

Prawie 25% mieszkańców Filipin żyje w ubóstwie.

PAH na Filipinach (podstawowe informacje)
Początek misji tymczasowej: 2013 rok 
Obszar działań: Bantayan (prowincja Cebu)
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 180 rodzin



Republika Południowego 
Sudanu
Stolica: Dżuba
Populacja: 12 000 000 (szacowana)
PKB per capita: 862 USD (2012)
HDI: nieuwzględniony w Indeksie

Sudan Południowy jest najmłodszym państwem w Afryce, ale 
mimo ogłoszenia niepodległości w lipcu 2011 roku poprawa 
sytuacji ludności w kraju następuje bardzo powoli. Potrzeby 
regionu wyniszczonego kilkudziesięcioletnim okresem wojen 
domowych są ogromne. Pod koniec 2013 roku sytuację 
w Sudanie Południowym pogorszył wybuch walk między 
rządzącym plemieniem Dinka a opozycyjnymi Nuerami. 
Rozgorzały w Dżubie konflikt szybko rozprzestrzenił sie na 
cały kraj, obejmując 6 z 10 stanów Sudanu Południowego. 
Zamieszkująca je ludność stanęła w obliczu ryzyka wybuchu 
kryzysu żywnościowego i epidemii cholery, wiele osób zostało 
pozbawionych dostępu do wody i artykułów pierwszej potrzeby. 
Pogarszająca się sytuacja humanitarna i strach przed toczącymi 
się walkami sprawiły, że ponad 1,5 miliona ludzi zdecydowało 
się na opuszczenie swych domów w poszukiwaniu bezpiecznego 
miejsca.

W 2013 roku w Sudanie Południowym PAH prowadziła projekty 
wodno-sanitarne poprzez budowę i remonty studni, szkoliła 
lokalną ludność na temat higieny, koordynowała budowę farmy 
dla mieszkańców wioski Malual Chat oraz organizowała kursy 
czytania i pisania po angielsku dla dorosłych. Pod koniec roku 
zakres pomocy w Sudanie Południowym uległ zmianie w związku 
z grudniowym kryzysem wewnętrznym – priorytetem stała się 
budowa toalet, zapewnienie dostępu do wody, żywności oraz 
dystrybucja artykułów higienicznych i środków do oczyszczania 
wody.

51% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa.

Prawie 57% społeczeństwa nie ma dostępu do wody pitnej. 

85% społeczeństwa nie ma dostępu do odpowiednich warunków 
sanitarnych.

Ponad 70% społeczeństwa nie potrafi czytać i pisać.

PAH w Sudanie Południowym (podstawowe informacje)
Początek misji: 2006 rok 
Obszar działań: Jonglei
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 133 830 osób



Somalia
Stolica: Mogadiszu
Populacja: 11 000 000 (szacowana) 
PKB per capita: 284 USD (2012)
HDI: nieuwzględniona w Indeksie z powodu niestabilnej sytuacji 
politycznej

Od ponad 20 lat w Somalii toczy się wojna domowa. Choć 
w 2012 roku powołano tymczasowy rząd, wciąż widoczne są 
podziały między regionami, a władze w Mogadiszu sprawują 
kontrolę jedynie nad małym wycinkiem kraju. Odradzające 
się konflikty klanowe, coraz częściej powtarzające się susze 
i brak infrastruktury powodują, że warunki życia w Somalii 
uznawane są za jedne z najtrudniejszych na świecie. Większość 
Somalijczyków nie ma dostępu do wody pitnej, dzieci cierpią 
z powodu niedożywienia, w południowo-centralnej części kraju 
nie funkcjonuje system edukacji, a dostęp do opieki lekarskiej 
jest niezwykle ograniczony. Rzesze uchodźców wewnętrznych 
uciekających przed walkami gromadzą się w obozach 
przy większych ośrodkach miejskich, gdzie w obliczu braku 
podstawowych standardów mieszkaniowych i sanitarnych 
narażeni są na liczne choroby.
W odpowiedzi na potrzeby lokalnej ludności w ubiegłym roku 
PAH budowała studnie, berkady (tradycyjne, wykopane w ziemi 
zbiorniki na deszczówkę) i sanitariaty oraz prowadziła szkolenia 
dla mechaników pomp i kampanie promujące higienę. W ramach 
projektów żywnościowych Fundacja sfinansowała tworzenie 
przyszkolnych ogródków oraz dożywianie terapeutyczne 
i uzupełniające dla dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących 
– grup, których życie najbardziej narażone jest w związku 
z ubóstwem i niedoborem żywności w Somalii.

70% społeczeństwa nie ma dostępu do czystej wody. 

77% społeczeństwa nie ma dostępu do sanitariatów. 

10% społeczeństwa to uchodźcy wewnętrzni.

43% społeczeństwa żyje za mniej niż dolara dziennie. 

Co piąte somalijskie dziecko poniżej 5. roku życia umiera 
z powodu niedożywienia lub chorób.

PAH w Somalii (podstawowe informacje)
Początek misji: 2011 rok
Obszar działań: Mogadiszu, Puntland
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 57 000 osób



Polska
Stolica: Warszawa
Populacja: 38 530 000 
PKB per capita: 13 432 USD
HDI: 0,821

Polska coraz częściej postrzegana jest jako kraj, który dzięki 
akcesji do Unii Europejskiej zbudował ustabilizowaną pozycję 
w Europie. Solidne instytucje, jedna z najszybciej rozwijających 
się  gospodarek w Unii Europejskiej oraz stymulowana 
funduszami unijnymi modernizacja to atuty Polski podkreślane 
przez Bank Światowy i inne podmioty międzynarodowe. 
W naszym kraju wciąż jednak utrzymują się dysproporcje 
rozwojowe, a wiele problemów społecznych pozostaje 
bez rozwiązania. Jednym z nich jest niedożywienie dzieci 
pochodzących z biednych rodzin, które często nie mają szans na 
ciepły posiłek w ciągu dnia. W trudnej sytuacji w Polsce znajdują 
się także starający się o status uchodźcy cudzoziemcy, którzy 
często po ciężkich przeżyciach w kraju pochodzenia potrzebują 
odpowiedniej pomocy prawnej oraz wsparcia zawodowego 
i integracyjnego.

W 2013 roku PAH kontynuowała program dożywiania 
PAJACYK, w ramach którego sfinansowane zostały posiłki dla 
uczniów w szkołach i świetlicach szkolnych. 
Wsparciem objęto także cudzoziemców ubiegających się bądź 
będących w procedurze uchodźczej, którzy skorzystali z lekcji 
języka polskiego, pomocy prawnej, zawodowej i aktywizacyjnej 
świadczonej przez Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom 
PAH. W ubiegłym roku prowadzone były również kampanie 
społeczne i działania z zakresu edukacji globalnej, skierowane 
do uczniów, nauczycieli, studentów, polityków, dziennikarzy 
i całego społeczeństwa polskiego.

Co piąte dziecko w Polsce nie ma dostępu do podstawowych 
dóbr, które umożliwiłyby mu zaspokojenie elementarnych potrzeb 
i jego prawidłowy rozwój – to jeden z najgorszych wyników 
wśród państw Unii Europejskiej.

7,4%  Polaków wydaje mniej, niż wynosi minimum egzystencji. 
W rejonach wiejskich wskaźnik ten sięga 11,6%. 
 

Co roku w Polsce składanych jest około 10 tysięcy wniosków 
o status uchodźcy.

PAH w Polsce (podstawowe informacje)
Początek misji: 1994 rok  
Obszar działań: Polska
Liczba beneficjentów w 2013 roku: 8 855 osób



Pomoc humanitarna
Każdego roku na świecie wydarza się prawie 400 katastrof naturalnych, których ofiarami pada około 250 milionów osób. Liczne 
konflikty zbrojne oraz towarzyszące im prześladowania i wypędzenia powiększają liczbę ofiar. 
Najważniejszym celem pomocy humanitarnej jest ratowanie życia, zdrowia i godności ludzi dotkniętych konsekwencjami konfliktów 
zbrojnych i katastrof naturalnych. Mimo że pomoc humanitarna jest z reguły krótkotrwała, nie ogranicza się jedynie do form 
aktywności mających na celu zaspokajanie natychmiastowych potrzeb, takich jak pierwsza pomoc medyczna, dostarczanie żywności, 
wody, schronienia czy wsparcia psychologicznego. Pomoc humanitarna polega również na przywróceniu niezbędnej infrastruktury 
w celu umożliwienia odbudowy zniszczeń, zahamowania rozprzestrzeniania się chorób, będących następstwem kataklizmu, a także 
powrotu do normalnego życia. Do działań tego typu możemy zaliczyć m.in. zapewnienie stałych dostaw wody, pożywienia, opieki 
medycznej oraz odbudowę domów, szkół i sanitariatów. W zakres pomocy humanitarnej wchodzi również koordynacja powyższych 
działań.

Rośnie liczba klęsk żywiołowych na świecie: z 78 przypadków w 1975 roku wzrosła do blisko 400 w 2013 roku.

Ostatnią największą katastrofą humanitarną na świecie było trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku, życie straciło wówczas prawie 

223 tysiące ludzi.

W wyniku konfliktów zbrojnych na świecie jest ponad 50 milionów uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych.

Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi jest największym donorem pomocy humanitarnej na świecie  

– w 2012 roku UE udzieliła wsparcia 122 milionom osób z ponad 90 krajów.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Sudan Południowy 
(stan Jonglei)

82 000 Pomoc natychmiastowa poprzez dystrybucję nieżywnościowych środków pierwszej 
potrzeby. 

grantodawcy instytucjonalni: ECHO

Syria (prowincje 
Idlib i Hama) 

13 720 Dystrybucja leków na leiszmaniozę, środków medycznych, tabletek  dezynfekujących, 
środków czystości i higieny, pojemników na wodę, koców, ciepłej odzieży i  podsta-
wowych artykułów  gospodarstwa domowego. 

grantodawcy instytucjonalni: Caritas 
CR, Save the Children; ofiarodawcy 
indywidualni: Klub PAH SOS/ofiaro-
dawcy indywidualni/zbiórka publiczna 
nr 44/2013

Kancelaria 
Prezydenta RP, Mi-
nisterstwo Obrony 
Narodowej, 
BBrown, Rossmann

Syria (prowincje 
Idlib i Hama)

2 773 Zapewnienie uchodźcom wewnętrznym dostępu do wody pitnej poprzez dowóz 
w cysternach oraz  dystrybucję kontenerów na wodę i tabletek do jej uzdatniania.

grantodawcy instytucjonalni: Save the 
Children, Caritas CCR

Syria (12 
miejscowości  
w prowincjach 
Idlib i Hama)

2 100 Dystrybucja leków na leiszmaniozę w 6 szpitalach polowych i punktach medycznych. 
Stworzenie świadczącej pomoc medyczną kliniki mobilnej PAH (placówka zatrudnia 
wykwalifikowany personel medyczny – lekarza, pielęgniarkę i farmaceutę).

ofiarodawcy komercyjni: Golden Tulip; 
ofiarodawcy indywidualni 

Syria (prowincje 
Idlib i Hama)

20 700 Dystrybucja chleba i koszy z żywnością dla syryjskich rodzin.   grantodawcy instytucjonalni: GOAL, 
Caritas CR

Filipiny (wyspa 
Bantayan w prow-
incji Cebu)

180 rodzin Rozpoznanie potrzeb wśród mieszkańców poszkodowanych w wyniku tajfunu 
Haiyan oraz podjęcie decyzji o wybudowaniu 1000 domów dla filipińskich rodzin. 
Budowa pierwszego modelowego domu oraz dystrybucja  materiałów budowlanych 
dla części rodzin. Akcja pomocowa kontynuowana w 2014 roku. 

ofiarodawcy indywidualni: Klub PAH 
SOS/ofiarodawcy indywidualni/
zbiórka publiczna nr 438/2013

YPDR (Young 
Pioneers Disaster 
Response) 

Pomoc humanitarna



Syria, 2013 r. Fot. Maciej Moskwa / TESTIGO Documentary



Dostęp do wody pitnej  
i infrastruktury sanitarnej
768 milionów ludzi na świecie żyje bez czystej wody, a 2,5 miliarda bez dostępu do sanitariatów. Problem ten dotyka 
najczęściej osób mieszkających w krajach biednych lub poszkodowanych przez katastrofy naturalne i konflikty zbrojne.  
Brak środków finansowych i destabilizacja wewnętrzna przekreślają szansę na remont lub odbudowę infrastruktury wodno- 
-sanitarnej. Tymczasem dostęp do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej ma decydujący wpływ na jakość życia ludzi: zdrowie, 
dostęp do żywności oraz możliwość edukacji i rozwoju. Budowa studni lub innych ujęć wodnych w pobliżu domostw sprzyja 
również uprawie przydomowych ogródków lub pól.  
Dla zapewnienia długotrwałego rozwoju równie ważne jest zwiększanie świadomości na temat higieny oraz zagrożeń 
wynikających z korzystania z zanieczyszczonej wody oraz szkolenie techników w zakresie konserwacji nowo wybudowanych 
ujęć wodnych i sanitariatów.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Sudan Południowy (stan 
Jonglei)

33 000 Odbudowa 31 studni i budowa 3 studni, stworzenie mapy punktów poboru 
wody oraz organizacja szkoleń dla mechaników pomp studni, stworzenie 
szkolnych klubów higieny oraz koordynacja sektora wodno-sanitarnego 
(WASH) zrzeszającego międzynarodowe organizacje pomocowe 
działające w stanie Jonglei.

grantodawcy instytucjonalni: UNICEF

Sudan Południowy (okręgi 
Ayod, Akobo i Nyrol)

18 000 Budowa 18 studni oraz organizacja szkoleń z zasad higieny i korzystania 
ze studni.

ofiarodawcy indywidualni:  ofiaro-
dawcy indywidualni/zbiórka public-
zna nr 1/2014

Somalia (obozy dla 
uchodźców wewnętrznych 
Jowle w Garowe  
i w Mogadiszu) 

20 000 Budowa 11 studni i 100 sanitariatów (obóz w Garowe), dystrybucja 
zestawów higienicznych, organizacja  kampanii informacyjnych dla 
beneficjentów, szkoleń dla mechaników pomp, promocja higieny oraz orga-
nizacja akcji sprzątania obozu.

grantodawcy instytucjonalni: 
ECHO; ofiarodawcy indywidualni: 
ofiarodawcy indywidualni/zbiórka 
publiczna nr 55/2012

ANPPCAP

Somalia (Ceel Buuh, Jalam,  
Dhiganle, Haji Kheyr, 
Hasbahalle)

4 000 Budowa 4 przyszkolnych berkad (tradycyjne zbiorniki wodne służące do 
zbierania deszczówki) oraz stworzenie przy nich ogródków.

ofiarodawcy komercyjni: Elektrolux; 
ofiarodawcy indywidualni: zbiórka 
publiczna nr 55/2012 

WFP 

Autonomia Palestyńska  
(Zachodni Brzeg) 

10 000 Remont toalet w 30 szkołach oraz wydanie i dystrybucja podręcznika na 
temat promocji higieny.

grantodawcy instytucjonalni: UNICEF Ministerstwo  
Edukacji 
Autonomii 
Palestyńskiej

Autonomia Palestyńska  
(Beit Mirsim)

60 Remont 5 podziemnych cystern wodnych służących Beduinom do celów 
gospodarczych i rolniczych. Organizacja  szkoleń z zakresu remontu cystern 
i przechowywania w nich wody. 

grantodawcy instytucjonalni: MSZ; 
ofiarodawcy indywidualni: zbiórka 
publiczna nr 55/2012

Palestinian  
Hydrology Group

Autonomia Palestyńska 
(szkoły w Surif i Beit 
Ummamr, sierociniec 
w Betlejem)  

902 Budowa 3 cystern wodnych i organizacja szkoleń z promocji higieny. grantodawcy instytucjonalni: MSZ

Autonomia Palestyńska  
(Beith Lahia i Rafah)

437 Odbudowa  w oczyszczalni ścieków dwóch zbiorników wodnych zniszczo-
nych podczas eskalacji konfliktu w Gazie w listopadzie 2012 roku (zanie-
chanie odbudowy stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia lokalnej ludności 
i stanu środowiska naturalnego w regionie).

grantodawcy instytucjonalni: OCHA 
ERF

Dostęp do wody, infrastruktury sanitarnej i promocja higieny



Szacuje się, że do 2025 roku 1,8 miliarda ludzi będzie żyło na terenach z chronicznym deficytem wody.

Około 1,8 tysiąca dzieci poniżej 5. roku życia umiera codziennie z powodu biegunki wywołanej brudną wodą.

Około 3,4 miliona ludzi umiera na świecie każdego roku z powodu chorób wywołanych przez zanieczyszczoną wodę.

Więcej osób na świecie ma własny telefon komórkowy niż dostęp do jakiejkolwiek toalety.

443 miliony godzin lekcyjnych rocznie opuszczają dzieci z powodu chorób związanych z użyciem brudnej wody.

Somalia, 2013 r. Fot. Agata Grzybowska



Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Sudan Południowy 
(Malual Chat)

530 Rozwój  farmy poprzez budowę systemu irygacyjnego, magazynu oraz sanitariatu. Organizacja szkoleń rolniczych z mikroprzedsiębiorczości 
dla lokalnej ludności korzystającej z farmy. 

grantodawcy instytucjonalni: 
Caritas Karyntia; ofiarodawcy 
indywidualni

Somalia  
(Mogadiszu)

33 000 Sfinansowanie ze środków zebranych w ramach programu PAJACYK, dożywiania terapeutycznego i uzupełniającego  dla dzieci, kobiet w ciąży 
i matek karmiących w dwóch klinikach w Mogadiszu. Dożywianie poprzez zakup odżywczych środków medycznych niezbędnych dla życia 
i zdrowia pacjentów. 

ofiarodawcy indywidualni; ofiaro-
dawcy komercyjni: International 
Paper

Somali Young 
Doctors Associa-
tion

Polska 2 855 Sfinansowanie ze środków zebranych w ramach akcji PAJACYK 278 203 posiłków dla dzieci w wieku 6–15 lat. Działanie zrealizowane za 
pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych. 

ofiarodawcy komercyjni: DHL, 
TZMO, PayBack/Loyalty Partners, 
BZ WBK, BP; ofiarodawcy indy-
widualni: ofiarodawcy indywidu-
alni/zbiórka publiczna 37/2013

Placówki szkolne 
i świetlice

Sudan Południowy, 2013 r. Fot. Tomasz Woźnego



Dostęp do żywności
Ponad 840 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia. Podstawową przyczyną tego 
stanu rzeczy nie jest brak żywności, ale brak dostępu do niej i jej niesprawiedliwa dystrybucja. Wśród czynników 
nasilających zjawisko głodu można wymienić: zmiany klimatyczne, kryzysy finansowe i związane z nimi wzrosty 
cen żywności oraz paliw, konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, a także słabo rozwinięte rolnictwo i chroniczne 
ubóstwo. 
W obliczu kryzysu żywnościowego lub klęski głodu konieczna jest natychmiastowa reakcja w postaci dystrybucji 
żywności dla poszkodowanej ludności. Kluczowe dla wyjścia z kryzysu jest jednak wspieranie projektów rolniczych, 
zapewniających mieszkańcom krajów rozwijających się możliwość samodzielnego produkowania żywności. Do 
działań wpływających na zwiększanie stopnia niezależności żywnościowej należy zapewnienie stałego dostępu do 
wody, dystrybucja nasion i narzędzi, przekazywanie zwierząt gospodarskich oraz prowadzenie szkoleń z zakresu 
produkcji żywności i hodowli.

Co ósmy mieszkaniec Ziemi nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia, aby zaspokoić fizyczny głód 
i prowadzić aktywne życie społeczne i zawodowe. 

Co roku z powodu niedożywienia umiera 5 milionów dzieci.

W krajach rozwijających się 66 milionów uczniów szkoły podstawowej jest niedożywionych.

Około 80% głodujących ludzi mieszka na obszarach wiejskich, gdzie większość z nich pracuje jako producenci 
żywności na niewielką skalę: rolnicy, pasterze, rybacy lub robotnicy rolni.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Sudan Południowy 
(Malual Chat)

530 Rozwój  farmy poprzez budowę systemu irygacyjnego, magazynu oraz sanitariatu. Organizacja szkoleń rolniczych z mikroprzedsiębiorczości 
dla lokalnej ludności korzystającej z farmy. 

grantodawcy instytucjonalni: 
Caritas Karyntia; ofiarodawcy 
indywidualni

Somalia  
(Mogadiszu)

33 000 Sfinansowanie ze środków zebranych w ramach programu PAJACYK, dożywiania terapeutycznego i uzupełniającego  dla dzieci, kobiet w ciąży 
i matek karmiących w dwóch klinikach w Mogadiszu. Dożywianie poprzez zakup odżywczych środków medycznych niezbędnych dla życia 
i zdrowia pacjentów. 

ofiarodawcy indywidualni; ofiaro-
dawcy komercyjni: International 
Paper

Somali Young 
Doctors Associa-
tion

Polska 2 855 Sfinansowanie ze środków zebranych w ramach akcji PAJACYK 278 203 posiłków dla dzieci w wieku 6–15 lat. Działanie zrealizowane za 
pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych. 

ofiarodawcy komercyjni: DHL, 
TZMO, PayBack/Loyalty Partners, 
BZ WBK, BP; ofiarodawcy indy-
widualni: ofiarodawcy indywidu-
alni/zbiórka publiczna 37/2013

Placówki szkolne 
i świetlice

Dostęp do żywności 



Dostęp do edukacji
Prawo do nauki jest jednym z elementarnych praw człowieka, 57 milionów dzieci na świecie nie uczęszcza 
jednak do szkoły, a 759 milionów dorosłych nie uzyskało nawet podstawowego wykształcenia. Ponad połowę 
stanowią dziewczynki i kobiety. Wykluczenie ich z procesu edukacji jest spowodowane takimi czynnikami, jak 
konflikty zbrojne, obowiązujące normy społeczne oraz ubóstwo. Bez względu na okoliczności jest to złamanie 
fundamentalnego prawa człowieka do edukacji, przekreślenie jego szansy na rozwój oraz marginalizowanie  
w życiu społecznym.
Dostęp do edukacji oznacza nie tylko zdobywanie wiedzy. To szansa na rozwój i zapewnienie dłuższego, 
bezpieczniejszego i godnego życia, niezależnego od pomocy zewnętrznej. Dzięki edukacji ludzie stają 
się świadomi swoich praw i obowiązków, a w przypadku łamania tych pierwszych – znają sposoby ich 
egzekwowania.  

Blisko połowa dzieci nieuczęszczających do szkoły podstawowej mieszka w krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Analfabetyzm dotyczy 21% dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny ogarnięte konfliktami zbrojnymi, 

w porównaniu do 7% w pozostałych ubogich regionach świata.

123 miliony młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat nie ma podstawowej umiejętności czytania 
i pisania.

Ponad 60% z nich to kobiety.

Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania

Autonomia Palestyńska 
(dystrykty East Khan Younis 
i  Middle Area w Strefie Gazy)

14 608 Remont 17 szkół  zniszczonych podczas eskalacji konfliktu w Gazie w listopadzie 2012 
roku. Naprawa instalacji elektrycznych i odbudowa zniszczonych pomieszczeń szkoły.

grantodawcy instytucjonalni:  
OCHA ERF

Sudan Południowy  
(Panapet, Malek)

300 Organizacja kursów czytania i pisania po angielsku dla dorosłych (podział na 4 grupy 
według  poziomu zaawansowania). Zakup pomocy naukowych i książek oraz sfinanso-
wanie pensji 6 nauczycieli prowadzących zajęcia w obu szkołach.

ofiarodawcy indywidualni:  
ofiarodawcy indywidualni/zbiórka 
publiczna nr 50/2012

Dostęp do edukacji



Filipiny, 2013 r. Fot. YPDR



Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Dobry Start  
w zasięgu ręki! - 2

Kraków, Toruń, Warszawa 2 939 Świadczenie poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, organizacja szkoleń 
zawodowych oraz kursów komputerowych i językowych. Prowadzenie działań  informacyjnych 
i integracyjnych skierowanych do cudzoziemców (organizacja spotkań, wydanie i kolportaż poradnika 
„Polska dla Ciebie”).

grantodawcy instytucjonalni: EFI, 
budżet państwa; ofiarodawcy indy-
widualni: odpis 1% podatku

Refugee.4 – Integracja 
cudzoziemców w Polsce

Warszawa, Linin 900 cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy oraz 
osób objętych ochroną 
międzynarodową w Polsce

Prowadzenie doradztwa i warsztatów zawodowych, organizacja lekcji języka polskiego, kursów 
komputerowych oraz spotkań informacyjnych i aktywizacyjnych.

grantodawcy instytucjonalni: EFU, 
budżet państwa, Urząd m.st. 
Warszawy; ofiarodawcy indywidu-
alni: odpis 1% podatku

RAZEM 2 - Integracja, po-
radnictwo, wiedza i wspar-
cie dla cudzoziemców

Warszawa, Toruń, ośrodki 
dla uchodźców w Dębaku 
– Podkowie Leśnej oraz 
Grupie k. Grudziądza

1 775 Świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz organizacja warsztatów aktywizacyjnych 
dla uchodźczyń. Prowadzenie w ośrodkach dla uchodźców punktu informacyjnego oraz świetlicy dla 
dzieci. 

grantodawcy instytucjonalni: EFU, 
budżet państwa, Urząd Miasta 
Toruń; ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku

Pracuj w Polsce. Wsparcie 
cudzoziemców na rynku 
pracy

Warszawa, Toruń,  
Bydgoszcz

250 cudzoziemców 
posiadających zezwolenie 
na pobyt w Polsce na pod-
stawie ustawy abolicyjnej 
z 2012 r. lub w oparciu 
o zezwolenie na minimum 
roczny pobyt 

Świadczenie poradnictwa prawnego, doradztwa i kursów zawodowych. Prowadzenie zajęć  języka 
polskiego oraz organizacja spotkań integracyjnych i informacyjnych.                                                                                                                              

grantodawcy instytucjonalni: EFI, 
budżet państwa; ofiarodawcy indy-
widualni: odpis 1% podatku

Aktywizacja zawodowa re-
patriantów i cudzoziemców 
Krakowa i Małopolski

Kraków 200 Prowadzenie poradnictwa prawnego, organizacja spotkań integracyjnych, kursów zawodowych, 
komputerowych oraz zajęć z języka polskiego. 

grantodawcy instytucjonalni: State 
Street Foundation

Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Stowarzysze-
nie Wspólnota Polska 
w Krakowie

Okolice Grudziądza Fot. 2013 r. Fot. Agata Banaś



Pomoc uchodźcom i repatriantom 
w Polsce
Na świecie jest prawie 17 milionów uchodźców i 33 miliony uchodźców wewnętrznych, 
którzy z powodu wojen, prześladowań ze względu na przekonania polityczne, rasę, religię, 
czy przynależność do grupy społecznej musieli opuścić swój dom. Część z nich trafia także 
do Polski, gdzie co roku tysiące osób składają wniosek o status uchodźcy, z nadzieją na 
otrzymanie schronienia w naszym kraju. Przejście przez procedurę uchodźczą i otrzymanie 
azylu to jednak tylko pierwszy krok. Głównym wyzwaniem dla cudzoziemców w Polsce jest 
odnalezienie się w nowych realiach i niekiedy zbudowanie życia od podstaw. Trudny start 
w Polsce czeka także repatriantów, którzy czasami aż po kilkudziesięciu latach decydują się na 
powrót do ojczyzny.

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Dobry Start  
w zasięgu ręki! - 2

Kraków, Toruń, Warszawa 2 939 Świadczenie poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego, organizacja szkoleń 
zawodowych oraz kursów komputerowych i językowych. Prowadzenie działań  informacyjnych 
i integracyjnych skierowanych do cudzoziemców (organizacja spotkań, wydanie i kolportaż poradnika 
„Polska dla Ciebie”).

grantodawcy instytucjonalni: EFI, 
budżet państwa; ofiarodawcy indy-
widualni: odpis 1% podatku

Refugee.4 – Integracja 
cudzoziemców w Polsce

Warszawa, Linin 900 cudzoziemców 
ubiegających się o nadanie 
statusu uchodźcy oraz 
osób objętych ochroną 
międzynarodową w Polsce

Prowadzenie doradztwa i warsztatów zawodowych, organizacja lekcji języka polskiego, kursów 
komputerowych oraz spotkań informacyjnych i aktywizacyjnych.

grantodawcy instytucjonalni: EFU, 
budżet państwa, Urząd m.st. 
Warszawy; ofiarodawcy indywidu-
alni: odpis 1% podatku

RAZEM 2 - Integracja, po-
radnictwo, wiedza i wspar-
cie dla cudzoziemców

Warszawa, Toruń, ośrodki 
dla uchodźców w Dębaku 
– Podkowie Leśnej oraz 
Grupie k. Grudziądza

1 775 Świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz organizacja warsztatów aktywizacyjnych 
dla uchodźczyń. Prowadzenie w ośrodkach dla uchodźców punktu informacyjnego oraz świetlicy dla 
dzieci. 

grantodawcy instytucjonalni: EFU, 
budżet państwa, Urząd Miasta 
Toruń; ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku

Pracuj w Polsce. Wsparcie 
cudzoziemców na rynku 
pracy

Warszawa, Toruń,  
Bydgoszcz

250 cudzoziemców 
posiadających zezwolenie 
na pobyt w Polsce na pod-
stawie ustawy abolicyjnej 
z 2012 r. lub w oparciu 
o zezwolenie na minimum 
roczny pobyt 

Świadczenie poradnictwa prawnego, doradztwa i kursów zawodowych. Prowadzenie zajęć  języka 
polskiego oraz organizacja spotkań integracyjnych i informacyjnych.                                                                                                                              

grantodawcy instytucjonalni: EFI, 
budżet państwa; ofiarodawcy indy-
widualni: odpis 1% podatku

Aktywizacja zawodowa re-
patriantów i cudzoziemców 
Krakowa i Małopolski

Kraków 200 Prowadzenie poradnictwa prawnego, organizacja spotkań integracyjnych, kursów zawodowych, 
komputerowych oraz zajęć z języka polskiego. 

grantodawcy instytucjonalni: State 
Street Foundation

Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Stowarzysze-
nie Wspólnota Polska 
w Krakowie



Edukacja globalna, kampanie i rzecznictwo 
Przemiany, które miały miejsce w Polsce w ostatnich 25 latach, sprawiły że żyjemy w dostatnim kraju, zajmującym w rankingu HDI 
35. miejsce wśród najlepiej rozwiniętych państw świata. Jednak nie tylko dobrobyt i dostęp do dóbr publicznych, takich jak służba 
zdrowia i edukacja decyduje o jakości naszego życia. To także siła zaangażowania obywatelskiego i działanie na rzecz lepszego 
i bardziej sprawiedliwego świata. 
Projekty z zakresu edukacji globalnej mają na celu uświadamianie społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży, o zjawiskach 
i zależnościach występujących we współczesnym świecie i potrzebach krajów rozwijających się. Informowanie o kryzysach 
humanitarnych uwrażliwia na problemy, uczy pomagania innym w mądry, skuteczny sposób i w oparciu o zrozumienie cudzych 
potrzeb i uwarunkowań kulturowych.

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Aktywne szkoły na rzecz 
globalnej odpowiedzialności

Województwa: lubelskie, 
małopolskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie 
i warmińsko-mazurskie

118 nauczycieli, 355 
uczniów (30 szkół)

Organizacja szkoleń z edukacji globalnej dla nauczycieli i uczniów, uruchomienie kursu e-learningowego dla 
nauczycieli oraz prowadzenie warsztatów dla młodzieży. Wydanie 3 publikacji („Prawo do żywności”, „Prawo 
do edukacji”, „Prawo do wody”),  numeru magazynu „Pomagamy” oraz  produkcja tematycznych plakatów 
edukacyjnych.

grantodawcy instytucjonalni: 
Fundusze Szwajcarskie, CAF; 
ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku/ofiarodawcy 
indywidualni

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Arche noVa

Kampanie edukacyjne 
„Akcja Edukacja” i „Świat 
bez głodu”

Polska 44 400 osób (173 szkoły) Angażowanie polskich szkół w organizowanie zajęć na temat problematyki dostępu do edukacji i żywności 
na świecie. Prowadzenie lekcji dla uczniów w oparciu o materiały PAH (plakaty informacyjne oraz publikacje  
„Prawo do edukacji” i „Prawo do żywności”). 

ofiarodawcy indywidualni: odpis 
1% podatku

GLEN Polska, Tanzania, Uganda, 
Etiopia

3 polskich studentów, 935 
mieszkańców Tanzanii, 
Ugandy i Etiopii oraz 207 
uczniów z Polski

Nabór, selekcja i wysłanie uczestników na 3-miesięczne staże w Tanzanii, Etiopii i Ugandzie. Prowadze-
nie przez stażystów warsztatów dla lokalnych społeczności (m.in. na temat marketingu, komunikacji czy 
rozwiązywania konfliktów) oraz – po powrocie do Polski – organizacja w 5 toruńskich szkołach warsztatów pt. 
„Edukacja globalna w wielkim formacie”. 

Engagement Global GmbH; 
ofiarodawcy indywidualni: odpis 
1% podatku 

ASA Programm

Festiwal Globalny Lokalnie. 
Torunianie na rzecz praw 
człowieka w Afryce

Toruń 350 Organizacja warsztatów i gier miejskich dotyczących tematyki praw człowieka, tolerancji wobec odmiennych 
kultur oraz współzależności między globalną Północą  a globalnym Południem.

grantodawcy instytucjonalni: 
Gmina Miasta Toruń

Współpraca ze szkołami i projekty edukacyjne

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Pomoc Rozwojowa Grupy 
Wyszehradzkiej - Zjedno-
czeni na rzecz Milenijnych 
Celów Rozwoju

Polska, Węgry (Budapeszt), 
Słowacja (Bratysława)

2 530 Organizacja narodowych i międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień z zakresu polityki 
rozwojowej; wydanie 5 analiz promujących najważniejsze trendy europejskiej i globalnej debaty w zakresie 
współpracy rozwojowej. Działania i publikacje skierowane są przede wszystkim do polskich decydentów oraz 
pracowników instytucji zaangażowanych w tworzenie polskiej współpracy rozwojowej.

grantodawcy instytucjonalni: 
Komisja Europejska

Rzecznictwo 

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Edukacja w obszarze prob-
lematyki uchodźczej  

 Polska Społeczeństwo polskie 
(w tym 1300 widzów 
przeglądu Refugee Review 
oraz 100 uczestników 
warsztatów dla nauczycieli 
i studentów)

Działania informacyjne dotyczące sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie, realizowane za pośrednictwem mediów we-
wnętrznych PAH (fanpage, www), reklamy, wystaw fotogaficznych oraz we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. 
Promocja Przeglądu Filmów o Tematyce Uchodźczej Refugee Review, organizowanego przez PAH z okazji Dnia Uchodźcy 
(20 czerwca);  prowadzenie portalu www.uchodzcydoszkoly.pl, gazety i strony internetowej  Refugee.pl oraz wydanie raportu 
podsumowującego akcję abolicyjną w 2012 r. Organizacja szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą 
cudzoziemską. 

grantodawcy instytucjonalni: 
EFU, Urząd m.st. Warszawy, 
Fundacja Batorego; ofiarodawcy 
indywidualni: odpis 1% podatku

ZenithOptimedia, Focus Advantage, 
Quendi, Luna, Tumult, Pauza, Kino Nowe 
Horyzonty, Klub Dwa Światy, Kawiarnia 
Kawka

Edukacja w obszarze prob-
lematyki  dostępu do wody 

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące problem braku dostępu do wody pitnej oraz prezentujące programy wodno-sanitarne PAH. 
Kampania realizowana  za pośrednictwem mediów wewnętrznych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Promocja Światowego Dnia Wody (22 marca) poprzez organizację w Warszawie 
i Krakowie tzw. kilometrowych marszów po wodę.

ZenithOptimedia, Metro Warszawskie, 
MPK Kraków, Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, Saatchi&Saatchi

Edukacja w obszarze 
problematyki dostępu do 
żywności

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące problematykę dostępu do żywności i ubóstwa, realizowane przy użyciu mediów wewnętrz-
nych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy redakcyjnej  z mediami. Organizacja ogólnopolskich akcji: 
„Kuchnia Pełna Serca” (charytatywne kolacje z okazji Światowego Dnia Żywności) oraz „Świąteczny Stół Pajacyka” (akcja 
fundraisingowa z udziałem 437 lokali gastronomicznych z całej Polski).

Marrakesh Cafe, Gastro Magic Service, 
Łapanowski Grupa Kulinarna, Gastronauci.pl, 
News Gastro.pl, Wild Bean Cafe, BP, 
Drukarnia Leyko, „Gazeta Wyborcza”, TVP 
Kraków, PiK, Tylko Toruń, Radio Kraków, 
Saatchi&Saatchi, ZenithOptimedia

Edukacja w obszarze 
pomocy humanitarnej 

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące wyzwania i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć społeczności i kraje dotknięte kryzysami 
humanitarnymi oraz klęskami żywiołowymi. Kampania przeprowadzona z użyciem mediów wewnętrznych PAH, reklam, wy-
staw fotograficznych i we współpracy redakcyjnej  z mediami ogólnopolskimi. Odsłona kampanii w 2013 roku skupiona była 
głównie na ukazaniu kryzysów humanitarnych na Filipinach, w Sudanie Południowym, Syrii oraz na przedstawieniu specyfiki 
zawodu pracownika humanitarnego. 

Saatchi&Saatchi, ZenithOptimedia, Cen-
trum Sztuki Współczesnej, Nowa Prowincja, 
Klub Dziennikarzy “Pod Gruszką”, Klub 
„Niebo”, „Koniec Świata”

Edukacja w obszarze po-
mocy humanitarnej – Syria

Polska Kampania realizowana poprzez wystosowanie apelu do polskiego społeczeństwa, podpisanego przez kluczowe polskie 
autorytety oraz zebranie podpisów pod petycją na rzecz szybkiego podejścia do rozmów pokojowych w Syrii. Organizacja 
spotkań, dyskusji, koncertów oraz zbiórek na rzecz cywilnych ofiar wojny domowej w Syrii.

Kancelaria Prezydenta RP

Kampania 1% Polska Kampania społeczno-fundraisingowa mająca na celu przybliżenie społeczeństwu podstawowych obszarów działalności PAH 
i zachęcenie go do przekazania na ich realizację 1% podatku. Kampania emitowana w prasie, na ekranach w środkach trans-
portu publicznego oraz w internecie (reklama oraz program do rozliczania PIT dostępny dla  darczyńców PAH). 

ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku/ofiarodawcy 
indywidualni

ZenithOptimedia, Saatchi&Saatchi

Działania skierowane do społeczeństwa polskiego



Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Aktywne szkoły na rzecz 
globalnej odpowiedzialności

Województwa: lubelskie, 
małopolskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie 
i warmińsko-mazurskie

118 nauczycieli, 355 
uczniów (30 szkół)

Organizacja szkoleń z edukacji globalnej dla nauczycieli i uczniów, uruchomienie kursu e-learningowego dla 
nauczycieli oraz prowadzenie warsztatów dla młodzieży. Wydanie 3 publikacji („Prawo do żywności”, „Prawo 
do edukacji”, „Prawo do wody”),  numeru magazynu „Pomagamy” oraz  produkcja tematycznych plakatów 
edukacyjnych.

grantodawcy instytucjonalni: 
Fundusze Szwajcarskie, CAF; 
ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku/ofiarodawcy 
indywidualni

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Arche noVa

Kampanie edukacyjne 
„Akcja Edukacja” i „Świat 
bez głodu”

Polska 44 400 osób (173 szkoły) Angażowanie polskich szkół w organizowanie zajęć na temat problematyki dostępu do edukacji i żywności 
na świecie. Prowadzenie lekcji dla uczniów w oparciu o materiały PAH (plakaty informacyjne oraz publikacje  
„Prawo do edukacji” i „Prawo do żywności”). 

ofiarodawcy indywidualni: odpis 
1% podatku

GLEN Polska, Tanzania, Uganda, 
Etiopia

3 polskich studentów, 935 
mieszkańców Tanzanii, 
Ugandy i Etiopii oraz 207 
uczniów z Polski

Nabór, selekcja i wysłanie uczestników na 3-miesięczne staże w Tanzanii, Etiopii i Ugandzie. Prowadze-
nie przez stażystów warsztatów dla lokalnych społeczności (m.in. na temat marketingu, komunikacji czy 
rozwiązywania konfliktów) oraz – po powrocie do Polski – organizacja w 5 toruńskich szkołach warsztatów pt. 
„Edukacja globalna w wielkim formacie”. 

Engagement Global GmbH; 
ofiarodawcy indywidualni: odpis 
1% podatku 

ASA Programm

Festiwal Globalny Lokalnie. 
Torunianie na rzecz praw 
człowieka w Afryce

Toruń 350 Organizacja warsztatów i gier miejskich dotyczących tematyki praw człowieka, tolerancji wobec odmiennych 
kultur oraz współzależności między globalną Północą  a globalnym Południem.

grantodawcy instytucjonalni: 
Gmina Miasta Toruń

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Pomoc Rozwojowa Grupy 
Wyszehradzkiej - Zjedno-
czeni na rzecz Milenijnych 
Celów Rozwoju

Polska, Węgry (Budapeszt), 
Słowacja (Bratysława)

2 530 Organizacja narodowych i międzynarodowych konferencji dotyczących zagadnień z zakresu polityki 
rozwojowej; wydanie 5 analiz promujących najważniejsze trendy europejskiej i globalnej debaty w zakresie 
współpracy rozwojowej. Działania i publikacje skierowane są przede wszystkim do polskich decydentów oraz 
pracowników instytucji zaangażowanych w tworzenie polskiej współpracy rozwojowej.

grantodawcy instytucjonalni: 
Komisja Europejska

Program Lokalizacja Beneficjenci Opis projektu, działania i rezultaty Źródło finansowania Partnerzy

Edukacja w obszarze prob-
lematyki uchodźczej  

 Polska Społeczeństwo polskie 
(w tym 1300 widzów 
przeglądu Refugee Review 
oraz 100 uczestników 
warsztatów dla nauczycieli 
i studentów)

Działania informacyjne dotyczące sytuacji uchodźców w Polsce i na świecie, realizowane za pośrednictwem mediów we-
wnętrznych PAH (fanpage, www), reklamy, wystaw fotogaficznych oraz we współpracy redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. 
Promocja Przeglądu Filmów o Tematyce Uchodźczej Refugee Review, organizowanego przez PAH z okazji Dnia Uchodźcy 
(20 czerwca);  prowadzenie portalu www.uchodzcydoszkoly.pl, gazety i strony internetowej  Refugee.pl oraz wydanie raportu 
podsumowującego akcję abolicyjną w 2012 r. Organizacja szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą 
cudzoziemską. 

grantodawcy instytucjonalni: 
EFU, Urząd m.st. Warszawy, 
Fundacja Batorego; ofiarodawcy 
indywidualni: odpis 1% podatku

ZenithOptimedia, Focus Advantage, 
Quendi, Luna, Tumult, Pauza, Kino Nowe 
Horyzonty, Klub Dwa Światy, Kawiarnia 
Kawka

Edukacja w obszarze prob-
lematyki  dostępu do wody 

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące problem braku dostępu do wody pitnej oraz prezentujące programy wodno-sanitarne PAH. 
Kampania realizowana  za pośrednictwem mediów wewnętrznych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy 
redakcyjnej z mediami ogólnopolskimi. Promocja Światowego Dnia Wody (22 marca) poprzez organizację w Warszawie 
i Krakowie tzw. kilometrowych marszów po wodę.

ZenithOptimedia, Metro Warszawskie, 
MPK Kraków, Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie, Saatchi&Saatchi

Edukacja w obszarze 
problematyki dostępu do 
żywności

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące problematykę dostępu do żywności i ubóstwa, realizowane przy użyciu mediów wewnętrz-
nych PAH, reklamy, wystaw fotograficznych oraz we współpracy redakcyjnej  z mediami. Organizacja ogólnopolskich akcji: 
„Kuchnia Pełna Serca” (charytatywne kolacje z okazji Światowego Dnia Żywności) oraz „Świąteczny Stół Pajacyka” (akcja 
fundraisingowa z udziałem 437 lokali gastronomicznych z całej Polski).

Marrakesh Cafe, Gastro Magic Service, 
Łapanowski Grupa Kulinarna, Gastronauci.pl, 
News Gastro.pl, Wild Bean Cafe, BP, 
Drukarnia Leyko, „Gazeta Wyborcza”, TVP 
Kraków, PiK, Tylko Toruń, Radio Kraków, 
Saatchi&Saatchi, ZenithOptimedia

Edukacja w obszarze 
pomocy humanitarnej 

 Polska Społeczeństwo polskie Działania informacyjne ukazujące wyzwania i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć społeczności i kraje dotknięte kryzysami 
humanitarnymi oraz klęskami żywiołowymi. Kampania przeprowadzona z użyciem mediów wewnętrznych PAH, reklam, wy-
staw fotograficznych i we współpracy redakcyjnej  z mediami ogólnopolskimi. Odsłona kampanii w 2013 roku skupiona była 
głównie na ukazaniu kryzysów humanitarnych na Filipinach, w Sudanie Południowym, Syrii oraz na przedstawieniu specyfiki 
zawodu pracownika humanitarnego. 

Saatchi&Saatchi, ZenithOptimedia, Cen-
trum Sztuki Współczesnej, Nowa Prowincja, 
Klub Dziennikarzy “Pod Gruszką”, Klub 
„Niebo”, „Koniec Świata”

Edukacja w obszarze po-
mocy humanitarnej – Syria

Polska Kampania realizowana poprzez wystosowanie apelu do polskiego społeczeństwa, podpisanego przez kluczowe polskie 
autorytety oraz zebranie podpisów pod petycją na rzecz szybkiego podejścia do rozmów pokojowych w Syrii. Organizacja 
spotkań, dyskusji, koncertów oraz zbiórek na rzecz cywilnych ofiar wojny domowej w Syrii.

Kancelaria Prezydenta RP

Kampania 1% Polska Kampania społeczno-fundraisingowa mająca na celu przybliżenie społeczeństwu podstawowych obszarów działalności PAH 
i zachęcenie go do przekazania na ich realizację 1% podatku. Kampania emitowana w prasie, na ekranach w środkach trans-
portu publicznego oraz w internecie (reklama oraz program do rozliczania PIT dostępny dla  darczyńców PAH). 

ofiarodawcy indywidualni: 
odpis 1% podatku/ofiarodawcy 
indywidualni

ZenithOptimedia, Saatchi&Saatchi

Fot. Marek Pracz



Informacje o organizacji
Nazwa: Polska Akcja Humanitarna

Siedziba, adres: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa

Telefon / Fax: (22) 828 90 86, 831 99 38, 828 88 82

E-mail: pah@pah.org.pl

Strona internetowa: www.pah.org.pl

Bank, który obsługuje Fundację Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie  
i numer konta:  Nowy Świat 6/12  

00-400 Warszawa  
56 1060 0076 0000 4011 0000 1906

Władze organizacji: Rada Fundacji 
 Zarząd Fundacji 
 Komisja Rewizyjna

Data rejestracji i numer księgi  Pierwszy wpis 20 grudnia 1994 r., 
rejestrowej Fundacji:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy 

XIX Wydział Gospodarczy Rejestrowy nr 4443; 
Nr KRS 0000136833 wpis 28 października 2002 r. 
OPP – 19 marca 2004 r.

Numer REGON: 010849302

Zarząd Fundacji: Prezes Zarządu: 
 Janina Ochojska-Okońska,  
 Członkowie Zarządu: 
 Włodzimierz Sarna 
 Grzegorz Gruca 
 Maciej Bagiński 
 Aleksandra Rezunow

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
z podaniem realizacji celów statutowych
Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie 
użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cele statutowe PAH realizuje poprzez:
• Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
• Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
• Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy;
• Tworzenie i wspieranie placówek pomocy;
• Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej; 
• Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
• Organizowanie zbiórek publicznych;
• Organizowanie konferencji i seminariów;
• Prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;
• Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.



Struktura

Rada Fundacji
Komisja  

Rewizyjna

Zarząd
Analiza zgodności  

z procedurami

Doradztwo dot. 
współpracy  
z partnerami

Doradztwo  
programowe

Dział Pomocy 
Humanitarnej 
i Rozwojowej

Centrum Pomocy 
Uchodźcom  

i Repatriantom

Dział Komunikacji, 
Edukacji  

i Współpracy 
z Partnerami

Dział Operacyjny

Pomoc humanitarna
Program Pomocy 

Uchodźcom
Współpraca  
ze szkołami

Księgowość 
/finanse

Misja w Sudanie 
Południowym

Program Pomocy 
Repatriantom

Współpraca  
z mediami

Administracja 
/Logistyka

Misja w Autonomii 
Palestyńskiej

Media PAH,  
Kampanie

Kadry/Płace/ ZZL 

Misja w Syrii  
z siedzibą  

w Turcji

Wydawnictwa, 
Rzecznictwo

Biuro w Krakowie 

Misja w Somalii Biuro w Toruniu

Pajacyk            
Świat bez głodu



Informacje finansowe
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody statutowe Fundacji:   19 994 504,69 PLN 
W tym:
Przychody pieniężne  6 610 442,72 PLN
(wpłaty od osób fizycznych i prawnych) 
Przychody pieniężne (dotacje i granty)  13 289 593,56 PLN 
Darowizny rzeczowe  44 165,40 PLN
Nieodpłatne świadczenia usług  50 303,01 PLN
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Fundacja nie realizuje świadczeń odpłatnych

Źródła przychodów:
Wpłaty1%      947 730,81     5%
Polskie organizacje pozarządowe      698 586,16     3%
Zagraniczne organizacje pozarządowe    562 299,42     3%
Organizacje UE   8 388 966,38     42%
Organizacje ONZ    3 375 169,16     17%
Państwowe    445 257,95     2%
Samorządowe     36 688,38     0%
Wpłaty od osób prywatnych i prawnych    4 439 870,04     22%
Zbiórka publiczna    1 099 936,39     6%
Suma   19 994 504,69     100%

Przychody finansowe: 110 558,23 PLN

Informacja o poniesionych kosztach
Koszty statutowe Fundacji: 22 644 411,29 PLN
W tym koszty niepieniężne: 
Darowizny rzeczowe  44 589,96 PLN
Nieodpłatne świadczenia usług   35 989,70 PLN 

Koszty administracyjne Fundacji:   998 551,27 PLN
W tym:
Zużycie materiałów i energii  65 113,03 PLN
Usługi obce   271 906,61 PLN
Podatki i opłaty   27,67 PLN
Wynagrodzenia   407 831,65 PLN
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  210 917,02 PLN
Amortyzacja  39 981,07 PLN
Pozostałe  2 773,22 PLN

Dane o pożyczkach, lokatach, obligacjach, udziałach, nieruchomościach
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych: Bank BPH S.A.,1 509 075,21 PLN
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, akcji, udziałów, ani nieruchomości



Nabycie środków trwałych o wartości powyżej 5 000 PLN

Hala namiotowa  2 szt.      20 090,65    
Generator prądotwórczy 8 314,04
Zestaw do testowania wody 24 766,83
Terminal satelitarny BGAN 16 167,29
Pompa mechaniczna 29 382,89
Kompresor 135 861,60
Zakup 2 kontenerów 56 043,75
Razem 290 627,05   

Dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacji

Suma aktywów  6 435 740,59 PLN
Suma zobowiązań  456 035,91 PLN

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

Donator, informacja o projekcie Kwota PLN 
otrzymana

Kwota PLN 
wykorzystana

Wynik 
finansowy

Palestyna/MSZ2013, umowa nr 153/PPR2013, poprawa warunków 
wodno-sanitarnych w placówkach edukacyjnych poprzez budowę 
zbiorników wodnych w szkołach oraz sierocińcu w dystryktach Hebron 
i Betlejem na Zachodnim Brzegu

419 960,00 398 486,60 21 473,40

Palestyna/WPP 2013, umowa nr 977/WPP 2013/NGO, rozwój 
terenów zmarginalizowanych oraz poprawa bezpieczeństwa wodnego 
poprzez remont cystern w południowym Hebronie

37 812,00 27 948,58 9 863,42

MEN/Uchodźcy/Grupa na szóstkę, umowa nr MEN/2013/
DSWM/855, organizacja zajęć dla 6-letnich dzieci z Grupy k. 
Grudziądza

20 000,00 19 976,84 23,16

Miasto Grudziądz umowa nr 524/2/19/2012, organizacja festiwalu 
„Świat bez Granic” w ramach projektu Razem 2

5 140,00 4 619,03 520,97

Urząd Miasta Toruń (UMT) umowa nr WŚiZ.524.9.2013, organizacja 
obchodów Światowego Dnia Wody

4 000,00  3 999,23 0,77

Urząd Miasta Toruń, umowa nr 12/2013, organizacja festiwalu 
Globalny Lokalnie. Torunianie na rzecz praw człowieka w Afryce

3 000,00 2 526,69 473,31

Województwo kujawsko-pomorskie, umowa nr RO.042.1.121.2013, 
organizacja festynu „Spotkanie kultur” z okazji Światowego Dnia 
Uchodźcy 

8 000,00 8 000,00 0,00

Miasto Stołeczne Warszawa, umowa nr PS/B/VI/3/10/263/2013, 
kampania medialna i przegląd filmów Refugee Review z okazji Dnia 
Uchodźcy

10 000,00 6 201,99 3 798,01

Województwo kujawsko-pomorskie, umowa nr SP.616.1.156.2013, 
projekt Grupowa lekcja historii

4 000,00 3 541,44 458,56

Województwo kujawsko-pomorskie, umowa nr SP.616.1.539.2013, 
projekt Razem2 - integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla 
cudzoziemców

7 800,00 7 800,00 0,00

Razem 519 712,00 483 100,40 36 611,60



  

 Źródło finansowania Kwota  

 1% ODPIS BIURO FUNDACJI 947 730,81    
 BANK ZACHODNI WBK 255 351,43    
 BILLBIRD S.A. 301,81    
 BP POLSKA 106 806,00    
 CAF 23 247,00
 CARITAS CARINTHIA 165 768,19
 CARITAS CZECH REPUBLIC 204 391,32
 CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY (CWM) 13 600,00
 DAROWIZNY RZECZOWE OD FIRM 44 165,40
 DAROWIZNY USŁUG OD FIRM 51 942,35
 ECHO 6 078 645,03
 EFI – WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE 752 808,33
 EFU 1 230 960,79
 FOP SZWAJCARIA 317 096,72
 FUNDACJA EDUKACJI DLA DEMOKRACJI (FED) 18 170,37
 FUNDACJA GOLDEN TULIP 50 501,18
 FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO 2 238,73
 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI (FRSE) 60 037,68
 FUNDACJA STATE STREET 31 071,08
 GOAL 53 630,26
 KANCELARIA CHAŁAS I WSPÓLNICY 1 301,59
 KAPITAŁ ŻELAZNY 1 067,10
 KOMISJA EUROPEJSKA 324 458,73
 MEN 19 976,84
 MIASTO GRUDZIĄDZ UM.524/2/19/2012 4 619,03
 MIASTO STOŁECZNE W-WA UM.PS/B/VI/3/10/263/2013 6 201,99
 MSZ 425 281,11
 NESTLE POLSKA S.A. 5 630,00
 OCHA/HRF 891 576,07
 PCK WOLONTARIAT 1 500,00
 PEOPLE IN NEED (PIN) 204 370,40
 PEOPLE IN PERIL ASSOCIATION (PIPA) 10 455,50
 PNWM (POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY) 12 280,48
 SCI (SAVE THE CHILDREN) 58 636,81
 SPADEK 10,00
 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAH 100 080,47
 TIME FOR TALENT MANAGMENT 181 684,41
 UNICEF 2 337 892,04
 URZĄD MIASTA TORUŃ (UMT) umowa nr WiZ.524.9.2013 3 999,23
 URZĄD MIASTA TORUŃ UM.12.2013 2 526,69
 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE UM_SP.616.1.156.2013 3 541,44
 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE UM_SP.616.1.539.2013 7 800,00
 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE UM_RO.042.1.121.2013 8 000,00
 WPŁATY FIRM WG UMÓW BEZ ROZLICZEŃ 52 066,00
 WPŁATY FIRM WG UMÓW PAJACYK BEZ ROZLICZEŃ 383 874,53
 WPŁATY INDYWIDUALNE – FILIPINY 846 242,33
 WPŁATY INDYWIDUALNE – KLUB PAH SOS 134 985,51
 WPŁATY INDYWIDUALNE WG PROJEKTÓW 301,00
 WPŁATY INDYWIDUALNE - SUSZA 32 965,50
 WPŁATY MAILING OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 688,10
 WPŁATY OD SZKÓŁ 33 394,35
 WPŁATY OSÓB FIZYCZNYCH 964 964,24
 WPŁATY OSÓB FIZYCZNYCH KARTA CKK 1 224 865,84
 WPŁATY PIENIĘŻNE FIRM BEZ UMÓW 148 912,84
 WPŁATY INDYWIDUALNE – SYRIA 48 953,65
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 438/2013 FILIPINY /30-06-14 110 688,23
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 114/2013 UCHODŹCY 5 792,13
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 23/213 AKCJA EDUKACJA 19 782,25
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 37/2013 PAJACYK 214 875,70
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 38/2013 WODA 293 609,00
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 44/2013 SYRIA 322 069,50
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 51/2012 PAJACYK 1 175,00
 ZBIÓRKA PUBLICZNA DECYZJA 55/2012 WODA 131 844,58
 ZBIÓRKI PUBLICZNE – AUKCJE 100,00
 SUMA KOŃCOWA 19 994 504,69    

  

Informacje o źródle finansowania



Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
•  Podatek dochodowy od osób fizycznych (od wynagrodzeń i umów zleceń) odprowadzany jest na bieżąco, zgodnie z 

roczną deklaracją PIT-4R. Zobowiązanie z tego tytułu zostało uregulowane w grudniu 2013 roku.
•  Podatek od towarów i usług VAT odprowadzany jest terminowo, zgodnie ze składaną kwartalną deklaracją VAT-7K. 

Zobowiązanie z tego tytułu na 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiło.
•  Z opłat podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja jest zwolniona. W związku z tym nie jest składana 

deklaracja CIT-2, a jedynie roczna deklaracja CIT-8.

Informacja o kontrolach, audytach i ich wynikach w okresie sprawozdawczym 
•  Kompleksowy audyt finansowy ksiąg rachunkowych Fundacji za 2012 rok przeprowadzony przez firmę Advantim  

Sp. z o.o. Audyt nie zawierał uwag.
•  Audyt finansowy za trzeci rok międzynarodowego projektu KMC przeprowadzony przez firmę Advantim. Audyt nie 

zawierał uwag.
•  Władza Wdrażająca Programy Europejskie, monitoring  merytoryczny i finansowy projektu nr 43/6/EFI/2011 (III).  

Raport z monitoringu merytorycznego i  finansowego zawierał zalecenia uzupełnienia dokumentacji. Dokumentacja 
została uzupełniona.

•  Władza Wdrażająca Programy Europejskie, monitoring finansowy projektu nr 5/8/EFU/2011. Raport z monitoringu 
finansowego zawierał zalecenie uzupełnienia dokumentacji. Dokumentacja została uzupełniona.

•  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Kontroli Płatników Składek w Warszawie; protokół kontroli zawierał 
uwagi i zalecenia dotyczące skorygowania naliczanych składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. 
Fundacja wykonała zalecenia zgodnie z uwagami ZUS.



Zatrudnienie i wynagrodzenia
Dane o zatrudnieniu

Średnie roczne zatrudnienie pracowników etatowych: 78,5 osób; 71,87 etatów
Łączna liczba zatrudnionych według stanu na 31.12.2013 to 77 osób, w tym:
Dyrektor – 6; Ekspert – 3; Koordynator – 40;  St. Specjalista – 4;
Specjalista – 6; Mł. Specjalista – 4; Mentor – 2; Asystent – 3; Audytor – 1;
Księgowa – 3; Pracownik socjalny – 1; Sekretarka – 2; Pracownik administracyjny – 2

Dane o wynagrodzeniach

Wynagrodzenia brutto pracowników (bez ZUS pracodawcy):  
3 535 850,23 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło brutto (bez ZUS pracodawcy):   
151 293,56 PLN
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia brutto (bez ZUS pracodawcy):  
438 525,77 PLN
Razem wynagrodzenia brutto (bez ZUS pracodawcy):  
4 125 669,56 PLN

Pracownicy PAH w roku 2013 nie otrzymali nagród finansowych ani premii.
Członkowie Zarządu PAH nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.
Członkowie innych niż zarząd organów fundacji tj. Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierali 
wynagrodzeń, nagród, premii ani innych świadczeń.  

Wolontariat

W 2013 roku mieliśmy podpisane 163 umowy wolontariackie na okres dłuższy niż 30 dni.

Wyróżnienia i nagrody

Przyjaciel Afryki 2013 – nagroda w kategorii organizacja pozarządowa
Kryształowe Zwierciadła 2013 – nagroda specjalna dla Janiny Ochojskiej



Bilans
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe  3 476 680,43  126 876,93 A Fundusze własne  8 916 177,86  4 220 719,03 

I Wartości niematerialne i prawne  - I Fundusz statutowy  3 267 384,49  3 268 522,42 

II Rzeczowe aktywa trwałe  164 197,00  126 876,93 II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy  5 648 793,37  952 196,61 

IV Inwestycje długoterminowe  3312 483,43  - 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia)

 5 648 793,37  952 196,61 

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

 -  - 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 
(wielkość ujemna)

 -  - 

B Aktywa obrotowe  9 402 998,22  6 308 863,66 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  3 963 500,79  2 215 021,56 

I Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych

 36 539,54  6 114,98 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek

 -  - 

II Należności krótkoterminowe  2 296 628,85  912 995,53 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 
specjalne

 1 083 610,09  558 108,11 

1 Kredyty i pożyczki  363 773,75  94,37 

2 Inne zobowiązania  625 931,32  456 035,91 

3 Fundusze specjalne  93 905,02  101 977,83 

III Inwestycje krótkoterminowe  7 069 829,83  5 389 753,15 III Rezerwy na zobowiązania

1 Środki pieniężne  6 093 229,82  5 064 753,15 IV Rozliczenia międzyokresowe  2 879 890,70  1 656 913,45 

2 Pozostałe aktywa finansowe  -  - 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów  2 824 990,70  1 646 913,45 

3 Inne inwestycje krótkoterminowe  976 600,01  325 000,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe  54 900,00  10 000,00 

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

 - 

Suma bilansowa  12 879 678,65  6 435 740,59 Suma bilansowa  12 879 678,65     6 435 740,59    

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001  
(DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy 

Kwota za bieżący  
rok obrotowy 

A. Przychody z działalności statutowej  23 012 592,82  25 643 298,06 

I. Składki brutto określone statutem

II. Inne przychody określone statutem  23 012 592,82  25 643 298,06 

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego  870 477,90  19 994 504,69 

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

3 Pozostałe przychody określone statutem  14 727 498,92 –

4 Przychody z lat ubiegłych  7 414 616,00  5 648 793,37 

B. Koszty realizacji zadań statutowych  16 251 280,89  22 644 411,29 

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicz-
nego

 870 477,90  22 644 411,29 

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego – –

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych  15 380 802,99 

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)  6 761 311,93  2 998 886,77 

D. Koszty administracyjne  1 894 513,15  998 551,27 

1 Zużycie materiałów i energii  121 932,73  65 114,03 

2 Usługi obce  797 636,59  271 906,61 

3 Podatki i opłaty  57 239,18  27,67 

4 Wynagrodzenia  647 640,59  407 831,65 

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  195 989,69  210 917,02 

6 Amortyzacja  40 165,26  39 981,07 

7 Pozostałe  33 909,11  2 773,22 

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)  831,75  579 907,89 

F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B  D i H)  33 644,14  263 847,54 

G. Przychody finansowe  859 152,01  110 558,23 

H. Koszty finansowe  44 345,03  1 474 757,47 

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności  
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

 5 648 793,37  952 196,61 

J. Zyski i straty nadzwyczajne – –

I. Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia) – –

II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna) – –

K. Wynik finansowy ogółem (I+J)  5 648 793,37  952 196,61 

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) – –

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)  5 648 793,37  952 196,61 



Informacja dodatkowa za  2013 r.
1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe

Inwestycje długoterminowe Cena nabycia powiększona o dochód z inwestowania

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Cena nabycia lub rynkowa

Należności i zobowiązania W kwocie wymagajacej zapłaty

Inwestycje krótkoterminowe Cena rynkowa / wartość nominalna

Rozliczenia międzyokresowe czynne W kwocie wymagajacej zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa W wartości nominalnej

2. a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego  Stan na początek 
roku obrotowego 

 Aktualizacja  Zwiększenia Przemieszczenia  Zmniejszenia Stan na koniec 
roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0 00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0 00

3. urządzenia techniczne i maszyny 171 632,72 171 632,72

4. środki transportu 176 817,50 3 000,00 173 817,50

5. inne środki trwałe 138 627,56 2 661,00 141 288,56

Razem 487 077,78 0,00 2 661,00 0,00 3 000,00 486 738,78

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzac,a

Nazwa grupy składników ma,ątku 
trwałego

Stan na 
początek 
roku ob-
rotowego 

Aktualizac,a Amortyzac,a 
za rok 

Inne 
zwiększenia

Inne  
zmnie,szenia

Zmnie,szenie 
likwidac,a

Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek 
roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

1.  grunty (w tym prawo użytkowania 
gruntu)

0,00 0,00 0,00 0,00

2.  budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowe, i wodne,

0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 99 237,32 19 630,47 1 285,82 120 153,61 72 395,40 51 479,11

4. środki transportu 83 367,94 18 051,74 3 000,00 98 419,68 93 449,56 75 397,82

5. inne środki trwałe 140 275,52 2 298,86 0,00 1 285,82 141 288,56 -1 647,96 0,00

Razem 322 880,78 0,00 39 981,07 1 285,82 4 285,82 0,00 359 861,85 164 197,00 126 876,93

c. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec 
roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 164 592,01 164 592,01

Razem 164 592,01 0,00 0,00 164 592,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku 
trwałego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszenie Stan na 
koniec roku 
obrotowego

Stan na 
początek roku 
obrotowego 
(netto)

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 
(netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 164 592,01 164 592,01 0,00 0,00

Razem 164 592,01 0,00 0,00 0,00 164 592,01 0,00 0,00

3. e. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek 
roku obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 
roku obrotowegoZwiększenia Zmniejszenia 

1. Nieruchomości 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00

a. udziały i akcje 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00

4.  Obligacje i środki pieniężne zdeponowane w ramach  
Kapitału  Żelaznego i Rezerwowego Funduszu Pomocy 
Natychmiastowej

3 312 482,43 3 312 482,43 0,00

Razem 3 312 482,43 0,00 3 312 482,43 0,00



4. f. Inwestycje krótkoterminowe

Stan na początek 
roku obrotowego 

 Zmiany w ciągu roku Stan na koniec 
roku obrotowegoZwiększenia Zmniejszenia 

1. Nieruchomości-spadek 976 600,01 651 600,01 325 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a. udziały i akcje 0,00 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00 0,00

d.środki pieniężne 6 093 229,82 1 028 476,67 5 064 753,15

Razem 7 069 829,83 0,00 1 680 076,68 5 389 753,15

5. g. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy  przewidywanym umową w okresie spłaty 

 Należności z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. dostaw i usług 91 891,54 80 143,85 91 891,54 80 143,85

2. podatków 33,00 2 468,79 33,00 2 468,79

3. środków od  ZUS 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 5 566,48 24 724,29 5 566,48 24 724,29

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 2 199 137,83 805 658,60 2 199 137,83 805 658,60

Razem 2 296 628,85 912 995,53 0,00 0,00 2 296 628,85 912 995,53

6. h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy  przewidywanym umową w okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego

początek roku 
obrotowego

koniec roku 
obrotowego

1. kredytów i pożyczek 363 773,75 94,37 363 773,75 94,37

2. dostaw i usług 92 572,70 152 218,33 92 572,70 152 218,33

3. podatków 15 591,06 740,86 15 591,06 740,86

4. ubezpieczeń społecznych 2 672,36 0,00 2 672,36 0,00

5. wynagrodzeń 3 378,46 25 205,68 3 378,46 25 205,68

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 511 716,74 277 871,04 511 716,74 277 871,04

8.fundusze specjalne (ZFŚS) 93 905,02 101 977,83 93 905,02 101 977,83

Razem 1 083 610,09 558 108,11 0,00 0,00 1 083 610,09 558 108,11

7. i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły  stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
(wyszczególnienie wg tytułów)

2 824 990,70 1 646 913,45

Niezrealizowane zawarte umowy darowizn

Niezrealizowane zawarte umowy współpracy

Niezrealizowane zawarte umowy dotacji 2 824 990,70 1 646 913,45

Nierozliczony Wynik Finansowy z lat poprzednich

8. j. Rezerwy na zobowiązania

Tytuły  stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.  Rezerwy na zobowiązania  
(wyszczególnienie wg tytułów)

 -     -    

Spłata zobowiązania wobec spadkobiercy  -    



9. k. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Tytuły  Stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.Rozliczenia miedzyokresowe bierne 
(wyszczególnienie wg tytułów)

54 900,00 10 000,00

Zobowiązania 54 900,00 10 000,00

Gwarancje

10. l. Odpis aktualizujący należności

Tytuły  Stan na  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1.Odpis aktuazlizujący (wyszczególnienie 
wg tytułów)

 -     -    

Należności od kontrachentów  -    

11. m. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie  Rok bieżący  Rok ubiegły 

Zyski nadzwyczajne – losowe  -     -    

Zyski nadzwyczajne – pozostałe  -     -    

Suma  -     -    

Straty nadzwyczajne – losowe  -     -    

Straty nadzwyczajne – pozostałe  -     -    

Suma  -     -    

Total 0,00  - 

12. n. Zatrudnienie 

Pracownicy  76,00    

Przeciętne zatrudnienie w roku  78,50    

13. o. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 
1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie  Liczba osób 

Liczba osób, które przekroczyły ww. wynagrodzenie  nd. 

14. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 19 994 504,69

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego

947 730,81

wpłaty pieniężne 1% 947 730,81

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku 
publicznego

0,00

Pozostałe przychody określone statutem 19 046 773,88

wpłaty  pieniężne 5 661 072,57

spadek 0,00

dary rzeczowe 44 165,40

dary usług 51 942,35

dotacje i granty 13 289 593,56

b. Pozostałe przychody 579 907,89

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niemat. i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 579 907,89

c. Przychody finansowe  110 558,23 

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 110 092,88

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe(różnice kursowe,umorzenie 
odsetek)

0,00

Aktualizacja wyceny Kapitału Żelaznego 0,00

Inne 465,35

15 a. Informacje o strukturze kosztów  22 644 411,29 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku 
publicznego

22 644 411,29

świadczenia pieniężne: 22 561 372,62

świadczenia niepieniężne: 83 038,67

dary rzeczowe 44 589,96

dary usług 38 448,71

b.Koszty administracyjne: 998 551,27

- zużycie materiałów i energii 65 114,03

- usługi obce 261 906,61

- wynagrodzenie biegłego rewidenta 10 000,00

- podatki i opłaty 27,67

-  wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

618 748,67

- amortyzacja 39 981,07

- pozostałe koszty 2 773,22

c. Pozostałe koszty 263 847,54

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków 
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się  
w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

0,00

odpis aktualizujący nalezności 0,00

inne 263 847,54

d. Koszty finansowe 1 474 757,47

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, 
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów 
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz  
prowizji od kredytów inwestycyjnych, 

12 387,71

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 
podatkowych

13,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych  
w leasing finansowy

0,00

Inne koszty finansowe 1 462 356,76

16. a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

 statutowy z aktualizacji 
wyceny 

1. Stan na początek roku obrotowego 3 267 384,49 0,00

a. zwiększenia 1 500,00 0,00

- korekta audytowa 1 500,00

b. zmniejszenia 362,07 0,00

- korekta audytowa 362,07

2. Stan na koniec okresu obrotowego 3 268 522,42 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 952 196,61

Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

0,00

Wynik na działalności pozostałej określonej 
statutem

-4 696 596,76

Wynik na działalności w latach ubiegłych 5 648 793,37

17 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem  -     -    



Uzupełnienie informacji dodatkowej
(załącznik do bilansu oraz rachunku wyniku) za okres sprawozdawczy od 01.01 do 31.12.2013 roku

POLSKA AKCJA HUMANITARNA 

Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/3, jest organizacją non-profit, której dochód nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Fundacja sporządza deklaracje CIT-8, wykazując dochody zwolnione 
przedmiotowo, zgodnie z artykułem 17, ust. 1, pkt. 4 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rachunkowość Fundacji 
prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz.U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zm.) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

I. Zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalanie wyniku finansowego.

1.  Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 1000 zł zaliczane są do 
kosztów materiałów.
Środki trwałe o wartości początkowej od 1000,00 zł do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatko-
wych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocen-
nych. Ich wartość początkowa odnoszona jest w 100% w koszty w miesiącu, w którym oddano je do użytkowania. Ujmowane są 
w ewidencji pozabilansowej.
Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż górna kwota wskazana dla środków niskocennych, podlegają amortyzacji, 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu przekazania do użytkowania aż do końca miesiąca, w którym następuje 
zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub 
stwierdzono niedobór. Objęte są one ewidencją bilansową.
Wszystkie środki trwałe nabywane przez Fundację ze środków pochodzących z grantów i dotacji, a wykorzystywane do celów 
statutowych oraz na misjach, ujmowane są w ewidencji pozabilansowej, a ich wartość początkowa odnoszona jest w kosztach 
projektów finansowanych z tych środków. 
 Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustalane są:

 a.   Metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej 
i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

 b.  Z zastosowaniem stawek podatkowych amortyzacyjnych w odniesieniu do środków trwałych używanych lub ulepszonych, po 
raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

2.  Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako 
dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych 
w przepisach podatkowych.

3.  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4.  Udziały i akcje, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do wartości w cenie rynko-
wej (wartość godziwa), a różnice z przeszacowania rozlicza się w sposób następujący:

 a.  Różnice powodujące wzrost wartości inwestycji do poziomu cen rynkowych (dodatnie) zalicza się do kapitału z aktualizacji wy-
ceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał 
z aktualizacji wyceny (jeżeli kwota ta nie była do dnia wyceny rozliczona), zalicza się w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny.

 b.  W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości inwesty-
cji wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów 
jako przychody finansowe.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości 
godziwej, tzn. po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowy-
mi. Skutki przeszacowania aktywów finansowych w postaci zysku lub straty zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

5. Zapasy wycenia się według cen nabycia lub wartości godziwej. Wartość zużycia (rozchodu) ustalana jest w drodze szczegółowej 
identyfikacji towarów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

6. Należności i roszczenia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o ewentualne uzasadnione odpisy aktualizują-
ce wartość należności zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

7.  Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
8.  Fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej.



9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów, których realizacja nastę-

puje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się środki otrzymane lub należne od kontrahen-
tów lub donorów, których wykorzystanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

II. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

1. W ciągu roku obrotowego operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po 
obowiązującym na dzień przeprowadzenia operacji średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP, chyba że 
w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Fundację dokumencie, np. umowie, ustalony został inny kurs lub określona została inna 
wiążąca zasada.

2. W Fundacji przyjęto zasadę, że udzielone partnerom zaliczki na realizację projektów na dzień bilansowy zaliczamy do należno-
ści krótkoterminowych. Ujęcie w kosztach następuje w chwili przedstawienia szczegółowego rozliczenia wydatków przez zaliczko-
biorcę. 

3. W dniu bilansowym wyrażone w walutach obcych aktywa oraz pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

4. Fundacja sporządza rachunek wyniku w uproszczonej formie według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej. Wynik finansowy ogółem składa się z wyniku na działalności statutowej, wyniku brutto na całokształcie działalności 
i wyniku finansowego ogółem skorygowanego o operacje nadzwyczajne. Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychoda-
mi i odpowiadającymi im kosztami. Otrzymane środki pieniężne (dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, 
nawiązki i inne wpłaty sądowe i komornicze, odpis 1% z PIT) są ewidencjonowane metodą kasową. Przychody z tytułu otrzyma-
nych dotacji rozpoznawane są w rachunku wyniku do wysokości poniesionych kosztów. Pozostała wartość dotacji ujmowana jest 
w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.

III. Dane uzupełniające do bilansu (o aktywach i pasywach)

1. Wartości niematerialne i prawne to programy komputerowe i licencje. Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 164 592,01 
zł. W bilansie wykazano w wartości netto 0,00 zł.

2.  Rzeczowe aktywa trwałe: w pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użytecz-
ności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Rzeczowe aktywa trwałe wykazano 
w bilansie według wartości netto w wysokości 126 876,93 zł.

3.  Inwestycje długoterminowe na 31.12.2013 r. wykazują saldo w kwocie 0,00 zł. 
4.  Zapasy towarów, jako rzeczowe aktywa obrotowe, na dzień bilansowy wykazano w wysokości 6 114,98 zł. W przeważającej 

ilości są to zapasy pochodzące z darowizn i przeznaczone do wykorzystania na dalszą działalność statutową. Przyjmowane da-
rowizny rzeczowe wyceniane są według cen rynkowych. Rozchody odbywają się na poszczególne działania statutowe Fundacji 
w drodze szczegółowej identyfikacji towarów, dotyczącej ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub 
otrzymania w drodze darowizny.

5.  Należności krótkoterminowe wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty tj. 912 995,53 zł. Na powyższą kwotę skła-
dają się m.in. należności z tytułu usług w wysokości 80 143,85, należności z tytułu podatku od Urzędu Skarbowego: 2 468,79 zł, 
należności z tytułu wynagrodzeń: 24 724,29 zł, należności w kwocie 805 658,60 zł z tytułu zaliczek przekazanych pracownikom 
na prowadzenie działań na misjach w Palestynie, Sudanie Południowym, Somalii oraz Syrii/Turcji. 

6.  Inwestycje krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykazane w wysokości 5 389 753,15 zł. Obejmują one 
środki w kasach w kwocie 58 305,60 zł, a na bieżących rachunkach bankowych w kwocie 5 006 447,55 zł. Inne inwestycje 
krótkoterminowe w kwocie 325 000,00 zł stanowi wartość nieruchomości otrzymanych w drodze spadku.

7.  Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów nie występują.
8.  Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią kwotę 1 646 913,45 zł, są to nierozliczone przychody przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Zaliczone kwoty stanowić będą przychody okresu rozliczeniowego, w którym zrealizowane zostaną cele prze-
widziane projektem.

9.  Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4 220 719,03  zł. Składają się na nie: 
 a.  Fundusz statutowy w kwocie 3 268 522,42 zł obejmujący Fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 zł wniesiony w równych 

częściach przez Fundatorów oraz Kapitał żelazny w kwocie 3 267 022,42 zł, utworzony z grantów przekazanych przez Fun-
dację Forda, Fundację im. Stefana Batorego, Philip Moriss Polska S.A, Bank BPH S.A., Bank JP Morgan oraz z wkładu własnego 
Fundacji.

 b. Wynik finansowy w wysokości  952 196,61 zł.
10. Zobowiązania w kwocie 456 035,91 zł wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty. Zobowiązanie tytułem dostaw 

i usług w kwocie 152 218,33 zł, zobowiązanie w kwocie 740,86 zł do ZUS, zobowiązanie w kwocie 25 205,68 zł z tytułu wyna-
grodzeń, zobowiązanie tytułem udzielonych zaliczek w kwocie 277 871,04 zł.

11. W 2013 roku Fundacja zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym, na dzień 31.12.2013 r. do spłaty pozostała kwota 94,37 zł. 



IV. Dane uzupełniające do rachunku wyników

1.   Po zatwierdzeniu sprawozdania nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły (wielkość dodatnia) zwiększa przychody 
roku bieżącego i jest przeznaczona na realizację celów statutowych.

2.   Struktura realizowanych przychodów według ich źródeł, w tym wymaganych statutem. Przychody określone statutem wynoszą 
25 643 298,06 zł i obejmują: 

 a. Wynik z lat poprzednich w wysokości 5 648 793,37 zł.
 b. Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych w wysokości 6 608 803,38 zł.
 c. Darowizny niepieniężne od osób fizycznych i prawnych w wysokości 96 107,75 zł.
 d. Dotacje od instytucji krajowych i zagranicznych w wysokości 13 289 593,56 zł.
3.  Przychody z działalności finansowej i pozostałe przychody operacyjne wynoszą 690 466,12 zł. w tym:
 a. Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 579 907,89 zł. 
 b. Pozycję przychody finansowe w wysokości 110 558,23 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych.
4.  Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:
 a. Pozycja straty nadzwyczajne nie wystąpiła w 2013 r.
 b.  Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę 22 644 411,29 zł i obejmują: 

– koszty pieniężne w wysokości 22 561 372,62 zł. 
– koszty niepieniężne w wysokości 83 038,67 zł.

 c.  Koszty administracyjne stanowią kwotę 998 551,27 zł i obejmują: 
– koszty pieniężne w wysokości 954 237,96 zł. 
– koszty niepieniężne w wysokości 44 313,31 zł.

5. Koszty finansowe i pozostałe koszty finansowe wynoszą 1 738 605,01 zł. W tym:
 a. Pozycję pozostałe koszty operacyjne wykazują kwotę 263 847,54 zł.
 b.  Pozycję koszty finansowe w wysokości 1 474 757,47 zł, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu w kwocie 12 387,71 zł, pozo-

stałą część stanowią różnice kursowe.
6.  Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Fundacji nie występuje.
7.  Wykaz związanych z działalnością statutową zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i porę-

czeń) nie występuje.
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